
Нїмцї ідуть j двох сторін^н^ Варшаву. 
У Франції Нїмцї^обив^^ Французів. 

Небезпека розширеня європейської війни на нові держави. 

В Галичинї: 
ГАЛИЧИНА — БОЛОТНЕ ОЗЕРО. 
ВІДЕНЬ (через Лондон). 9: сїчня. 
австрійська голіовна воєнна кватира 

іиі.иі.і;і нпнї таке урядове оповіщенє про 
воєнне положенє- в російській Польщі 
і в Галичині: 

..Відмяк, який є від кількох днів а| 
іо того й дощ — спричинили, що цїле 
поле війни в російській Польщі і в Га
личині' перемінило ся в болотне озеро. 
Спокій запанував здовж цілої лінії від 
її і. пінного бігу ріки Висли аж до пере
ходу в Карпатах коло Ужока. 

„Навіть в карпатських горах нема і 
снігу, а вода а гірських потоках тан 
сильно піднесла ся. що рве землю з вер
хів і засипав переходи. З уваги на се 
і і нричтш густої мраки годі вести те
пер воєнні операції і тому війна нрн-
гн\ла'\ 

Дальнім урядове оповіщене, оголо
шене у Відня, доносить: ' 

..В західній Галичині, де лпше ко-
ротка віддаль ділить австрійську армію 
під російської, наше війско вчера від-
онло нічний напад Москалів а верхів на 
північний схід від Заклїчина. 

..На північ- від Висли нродовжаєть 
< :і дальше битва артилерії. В російській 
Польщі Москалі поуміщували маїшшові 
і.•мраі.інп на вежах костелів та на дзві
ницях, через ЩО СНІ)ИЧІШЯТЬ збурене їх. 

.,На Буковині і в Карпатах були в 
останнім часі" лише малі перепалки з 
Москалями'*. 

АВСТРІЙСЬКА ПОБІДА »3 кАРПА-
• - TAX. 

БЕРЛІН (через Лондон), 9. сїчня. 
— австрійські війска, згідно з урядо
вим оновіщенєм, яке оголошено у Від-
нн. відбили сильний російський Напад 
і; західник Карпатах, на схід від Че-
ромки та взя.ш 400 бранців і три ма 
іпннові карабіни. 

(ЧероМка є на Угорщині, около 40 
миль на полудневий захід від Сянока). 

ВІДЕНЬ (через Лондон), 10. сїчня. 
— Загальне положене на воєннім тере-
ні не ЗМІНИЛО ся. , 

На полуднє від ріки Висли Москалі І 
'чера бомбардували наші становища, а-
'° цілком безуспішно. Вони звертали 
"іонь своїх гармат на наші становиша 
"' верхах КОЛО Жклїчнна. • 

На північ від ріки Висли були в 
іпкох місцях завзяті битви артилерії. 

•Москалі пробували перейти в Малій сй-] 
•'ї ріку Нїду, але се їм не вдало ся, 

1 ІоложеНе в Карпатах спокійне. 
На Буковині наше війско зннлщло 

V| 'ічітойнмй караоінаМн два російські 
ІЧ.ЦКТИ. 

МОСНАЛї НАЇЗДИТЬ НА УГОРСЬКУ 
' РУСЬ. 

ПАРИЖ, 9. сїчня; — 3 ПєТроґраУу 
"ріііїніла-.сюдй теЛвґрама, що Австрій-
чї уступили ся з Буковини і лишили її 
І1-іу отвором для російської армії (йб 

Іі;|пі. яийг чудом бюгь ся тенер Мо-
'•-алі з Австрійцями на Буковині, як 
Доносять другі телеграми!?!). Тепер бу-

НА РУСЬКЕ РІЗДВО ДОЩІ спинили битви в Галичині. 
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IFRANCIS BHARRISONT 

.Чарлз А. Перкінс, теперішний дістрікт аторней ІІю Порку. що обняв місце по Вітманї, якого вибрало ґовернором 
шоііорського стеііту. — Адмірал Фішер, комапдапт бриТійської чарннаркп. — Амбасадор Злучених Держав в Анґлїї 
В. Г. Пейдж і сер Едвард Грей мали конференцію, на якій обговорювано справу, о скільки Анґлїя має право пере
глядати американські торговельні кораблі наповнім мори. — Вибір бувшого ,.спікера' Кеннона піддано ревізії, бо при 
тім його виборі мали зайти якісь- неправильності!. — Джоревів Клерк, дочка спікера Клерка, питала заручена з Джсйм-
сом М. Томсопом з Ню Орліенс. — Ґеиеральїшй ґовернор Фнлшшнськпх островів Франц Б. Гаррісон. іцо занимав ся 
иридушенєм повстаня на тій американській посілості!. —Боротьба у Фландрії (провінція Бельгії на заході) ведеть ся 
далі 8 однаковим від кількох місяців поводжецем. 

IX Н А Л П Ш И ЛЬВІВ. 
(Причинок до історії). 

В послїднім числі львівського ,.Дїла". 
яке вийш-то в суботу, 5-го вересня, чи
таємо опис наочного сьвідка про встуиле-
нв російських війск до Львова. 

Читаємо там таке: 
В середу останні австрійські яійска у 

відвороті покинули Львів. Кождої хвилі 
сподівались ми вступленк російської армії. 

В четвер о год. 11.45 появились пер
ші патролї російського війска у ринку. 0 
год. 12. заняло віиско місцеву команду 
при вул. Валовій і корпусну команду при 

• ул. Бернадинській. 
Тнмчасом представник російської вііі-

сковости. офіпнр генерального штабу при
був до ратуша і зажадав видачі ключів мі
ста. Рівночасно висказав бажане, щоби 
представники управи міста явили ся на 
рогачках. По сім удала ся депутація мі 
ської ради до Генерала Парчевського на 
жовківську рогачку і до ґенерал-ляйтнан-
та фон Роде на личаківську рогачку. 

У генерала Парчевського. 
Депутація міської ради, зложена з рад

них Вчеляка, проф. Хлямтача і діроф. Ту-
лї'е явила ся у ген. Парчевського. Іменем 
депутації промовив проф. Хлямтач 

У відповіді! зазначив Генерал, що йо
го бажанем єсть, аби заховано супокій, не 
замикано крамниць та щоби безумовно не 
продавано горівки. Вкінцн запевнив ґен. 
Парчевський депутацію, що людність може 
бути певна цілковитого безпечепства. 

У коменданта російських війск, гене-
рал-ляйтнанта фон Роде. 

'-•'• -Рівночасно віцепрезидент міста, др. 
Рутовський і радний Гінґлер явили ся на 
личаківській рогачці і там відбули конфс-, 
ренпію з ґен.-ляйт. фон Роде. 

Услівя окупації міста. 
По конференції, прибувши до ратуша, 

подав др. Рутовський умови окупації мі-] 
сто.-

Армія вступає до Львова, одначе —І 
яв заявив генерал — вимагає безумовної 
Гарантії безпеченства, якої з огляду на ви
разний приказ верховного вожда мусить 
вимагати з уваги на мішаний склад люд
носте, іменно, жадає 16 закладників: 4 
Українців, 4 „старорусинів", 4 Поляків і 
4 Жидів. Відтак зажадав Генерал, щоби за
раз, а найдальше до год. 6 рано всі меш
канці зложили в ратуши всяке січне 
пальне оруже. 

Зарав оголошено ось такий приказ ко-
нанданта російських війск: 

",,.' Прииаз. 
На основі воєнного права поручаю, 

-' щоби людність міста Львова до завтра 4. 
Вересня год. 6-ї рано .зложила в ратуши 

. всяке посідане оруже (січне і пальне), 
- В разі неприміненя до отсього жаданні 

: відпадає винуватець під воєнний суд. 
..' Дичаківська рогачка, 3. вересня 1914. 

Командант 42. 
/: дивізії піхоти, • ґенерал-ляйтнант фон 

Роде. 

- ' В подученго з повисшим приказом ви 
• • дано відозву президії міста щодо склада-
' ня оружя. 

( На жаль наведені відозви видано ви
ключно тільки а польській мові, немов по
минаючи тим самим українську людність 
міста Львова). 

Вступленє російських війск до Львова. 
О год. 4. пополуднії почали входити до 

міста більші відділи російських війск пі
хоти, кінноти і 'артилерії. ТІ а вулицях мі
ста видно офіцпрів, що ходять за спра
вунками по крамницях. До готелю. Ж'оржа 
заїхав полковник к.іннотді. у^коровтіиий 
хрестом сьв.'ІОрія (найвнеша вїнскова ро
сійська відзнака) і иншї офіцнрн. 

Нині від б. год. рано відбуваєть ся о-
купація державних будівель, після того 
вступить до міста російський генеральний 
штаб. 

Приняте закладнинів. 
Вечером зложив др. Рутовський візиту 

командантовн російських війск. ґенерал-
іляйтнантовп фон Роде і представив йому 
'сшіс закладників. Генерал приняв спис 
в цїлостп ечеркуючи з нього митрополита, 
ексц. Андр. гр. Шептпцькогоі' На його міс
це зголосив ся др. Юлїяа Гірняк. 

Закладники зголосились у пятннцю о 
год. 8. рано в готелю Жоржа. де для ппх 
иинанято 16 кімнат. Закладники не бу
дуть могли _ опустити tj»ois. кімнат .через 
кілька, днів,, а аерад готелем стояїй. буде 
війскова патроля. 

Закладнпкамн є:, від Українців: др. 
Юлїян Гірняк, днр. Микола Заачьідськин. 
о. ректор.др. Йосиф Боцян і Павло Война-
ровськиіі; від староруеннів: о. Іван Анто
нович Давіідовпч. дух алекеїсвнч Па-
венцкнй, Іван Сас Григорович Лїско-
вапкий, Микола Григорович Третяк: ВІД 
Поляків: о. др. Стефан Шндельськнй. 
Болеслав Левицькнй, др. Володислав 
Стеслович і Посиф Вче.шк; від Жпдів: 
др. Яків Діяманд. Ігнатій Йопас. др. 
ґермаи Тальбиер, Микола Вайнерб. 

На просьбу президії міста, щоби не до
пусти до евентуального нарушеня спо
кою, зарядив Генерал Роде вислане вій-
скових варт на місто. Іменно: 2Д, жовні
рів призначено до. береженя карішга суді' 
вязннць при вул. Баторого, дальше патро-
лю до міських арештів при вул. Яховнча 
Крім того установлено варти на площах: 
Ґ'олухойських. сьв. Теодорв, Марійській, 
сьВ. ІОра та на цитаделі від вул. Мохнаць-
кого, Хмельовського і Вроновської. 

Через цілу ніч в ратуплт і в музею 
ім. короля Єобіського відбирано оруже. 

' Перехід російських ВІЙСН. 
Від раннього рана почив ся перехід ро

сійських війск. Довгими рядами їхала кін
нота, йшли великі відділи піхотинців, пе
реїздила артилерія, в безконечність тяг
нулись трени. 

< Улицею Руською переїздив на шпар
ких конях полк кубанських козаків, спі 
ваючи українські пісні. Зібрана публика з 
дивом гляділа на смушеві козацькі шап
ки, на гарні конї та на стрункі постати 
козаків. 

ворожо протії російських1 жовнірів, або до
пускати ся Яких небудь абнтків. 'насильств: 
або підюджуваннд бо, за .нерозважний вчи
нок одиниці мусів би відповісти наш за^ 
гал. а в першій ^ірі Чотирах1' наших за4 
кла,щпків,''зага.тьно звісних і "п^ййжппі^ 
Членів* нашої українську* грема¥и.: •'•'•' г , 
'''*' 'Сс)ш&6 .',̂ Шмм6у.Г0'Йтгійнб':„ '̂тютіеі 
ділок 7. вересня с. p.. явили ся в редакції 
російські воєнні власти, оголоепли забо
рону дальшого впдаваня дневинка й опеча
тали льокалЬ редакції і друкарню. 

Подібна доля постигла й инші укра
їнські культурні інституції... 

ЖАЛЬ ПОЕТА, 

І золотої и іМогої 
Менї, і^обнзіш'и ви...не щ&\>\ ,. 

' Моєї, долі ^блодої, 
А іноді/така" печаль .,. "". 
Оступить душу, аж'заплачу! 
А ще до того, вн побачу 
Малого хлйпчина. в селї: 
Мов відізвалось Від гїлї, 
Одно-бднїсейьке гіід тином ; 

Сидить собі в старій ряднині. 
Мені' здаєть'ся, що се 'я , 3 " 
Що te-Ht'iїй'молодить" моя. 

1 МенГздасться, -Щ- нїкрли 
Воно не бачМй-'ме волі, -. , 
Сьвятої ee^WbW шГб так ' ' 
Даремне; марне пролетять 
Його найкрасшії літа. 
Що він не 'знати-ме, де дітись 
На сім широкім вольнім сьвітї, 
І піде в найми: і колись, 
Щоб він не плакав, не журивсь. 
Щоб він денебудь прихиливсь, 
То оддадуть у мосналї... 

Тарас Шевченко. 

Такії, Боже наш, діла 
Ми творимо у нашім раю 
На праведній Твоїй земли! 
Мив раю пекло розвели, 
А в Тебе другого благаєм. 
З братами тихо живемо, 
Лани, братами оремо,. -
,1 їх:.сльозами поливаєм. 

Тарас Шевченно. 

В зВязи з окупацією', міста -Львова ро-
jcificbKOK) армією( вязначнїйші українські 
громадяни міста Львова видали до у-
країнського населеня відозву, в якій no-
учують його, як заховувати ся. Потребу 
сеї відозви „іЗрито" мотивує з окрема ще 
й ТИН, ЩО „президія міста Львова но 
вважала за відповідне відізвати ся До] 
української людности міста Львова в Е 
рідній мові". V 

В відозві читаємо: 
„В сїй переломовій хвплї взиваємо всіх 

Українців міста Львова^ щоби з уваги на 
доконаний факт відповідно поводили ся. 

„Просимо, і взиваємо всіх задержати 
повний супокій і достоїнство. 

„Перестерігаємо всіх тдшучо, щоби, 
борони Боже, ніхто не важив ся виступати 

ЩО .ПЕРЕЖИВ ПОЕТ У, РІДНІЙ 
ХАТї? 

За що, не знаю, називаєм. 
Хатину в гаї тихим раєм: 
Я в хатї мучив ся колись, 
Мої там сльози пролились, < 
Найперші сльози! Я не знаю, 
Чи єсть у Бога люте зло, 
Щоб у тій хатї не жило, — 
А хату раєм називають! 

Не називаю її раєм 
Тої хатиночки у гаю 
Над чистим ставом, край села: 
Мене там мати повила 
І повиваючи співала, 
Свою нудьгу переливала 
В свою дитину; в тім гаю "~ 
У тій хатинї, у раю, 
Я бачив пекло. Там неволя, 
Робота тяжкая, нїиоли 
І помолитись не дають. 
Там иатїр добрую мою, 
Ще "молодую, у могилу 
Нужда та праця положила; 
Там батько, плачучи з дітьми 
(А ми малі були і голі), 
Не витерпів лихої долї, 
Умер на панщині, а ми 
Розлїзли оя межи людьми, 
Мов мишенята, Я до школи 
Носити воду школярам, 
Брати иа панщину ходили, 

4 Поки лоби їм поголили; 
А сестри! сестри! Горе вам, • 
Мої голубки молодії! 
Для кого в сьвітї живете?' 
Ви в наймах виросли, чужії. 
У наймах коси побіліють, 
У наймах, сестри, й умрете. 

Меиї аж страшно, ям згадаю 
Отту хатину край* села. 

НОВіЧНКИ. 
ВЕЛИНА КАТАСТРОФА В НЮЙОР-
СЬКШ ПІДЗЕМНІЙ ЗЕЛЇЗНИЦЇ, 

В навечеріє нашого Різдва, в сере
ду дня 6. січня скоїла ся першнй. раз 
-від час\" збудованя підземної зелїзннцї 
J в Ню Норку, велика катастрофа. Коли 
|.около 8-ої години рано їхали поїзди пе
реповнені людьми, почали горіти елек
тричні дроти в еобвеюгпрп 54 у.тпцї. 
Наслідком сього повстав велігкіїй дим. 
якдц прямо дуецв .тюддй. .Енерґічній ак
ції "поліції, ратункової і огневої сторожі 
треба' завдячували, що поотвирано ре
зервові вентилятори з вулиць, куди по-
; чаг. бухати дим на вулицю і в сей спо-
] сій подорожні могли хоч-троха віддиха
ли. КОЛИ би не се, то кілька Тисяч лв> 
дий було би вдусійо ся. А так на щастє 

іскіичпло ся на сім. що лише одна стар
іша жінка вдуенла ся. а понад 500 лю-
Іднй перевезено в непрптомпім стані до 
{пайблнзштіх шпиталів, до щш помочи 
і штучного віддихана вдало ся їх приве
сти до жнтя. Перерва в комунікації три 

Івала півтора години; всі люди кинули 
^я ДО горішннх зелїзнпць. які знова'не 
могли перевести тільки иодо]южних. Бу. 
(ОДСО) шкільні дїіп, що їд>ть в тім часі 
до щколи. І7люди. що. паняті в бгорах: 
Тому така одна катастрофа сиричішила 

Івсшчезне замішане в бізнесовім Ню 
Порку. Поліція зарядила, щоби компа
нія - постарила ся найдальше до першо
го мая о зелїзпі вози та в той спосіб за
безпечила ся на.будуче перед' неща-
етєм. 

НА КОЛЯДУ РІДНОМУ КРАЄВИ 
впслав філядельфійськшї комітет дія 
збпраня жертв 4000 долярів на.руки и. 
Юлїяна Романчука через австрійський 
консулят у Філядельфії. 

ПАПА ПОСЕРЕДНИКОМ. 
Папа Венедпкт XR''. відніс ся до 

всіх воюючих держав з предложенєм, 
щоби' вони виміняли, собі взаїмно тих 
полонених, що наслідком більпшх ран, 
одержаних у.війнї стали зовеш песпо-
сібні до дальшої' службп.у війску. Сю 
пропозицію папи І "ггр̂ няли всі воюючі 
держави прихильно і 6 надїя, що неза
баром сей проект стане дїйсностпю. 

РОЗУМНИЙ ПАНИЧ 

Привіз лїднч pas на смага 
/ з і шяоля енна 

І ие може натішиїпсь. 
Що »-ев* дитина. 

Раз здибас гуменидго 
І тому хвалнтьсл: 

— Ото, каже, мій слночок 
Як у дшеолї вчить ся!.. 

Та ірозуіі, « о за розумі ' 
Як тобі, Іване? 

— А меиї то щось не так то 
Здасть ся, мій пане, 

' Бо як би наш панич «own 
Розуму доволі, 

То нічого їм Ко було 
Вчити ся у школі!.. 

Степан Руданський 

лист. 
Оден дідич мав у дакояях 

Кохану дитину. 
Ото раз до неї пише: 

„Милий ти мій сину! 
Як здоров ти — слава Вогу, 

А як добре вчпш ся, 
То не візьме тебе дідько, 

Про те не жури ся. 
Моа жінка, твоя мати. 

Без відома мого 
Посилав на оріхн 

Тобі золотого. 
А я тобі посилаю 

Старі нагавпцї. 
Зроби собі жупанину, 

З рештків — рукавиці. 
Тільки вчи св, милий сину, 

Та читай богато,. 
Бо ти дурнем останеш св, 

А я твоїм татом." 
Степан' Руданський. 

СКІЛЬКИ ДУШ. 

— Скіяькн, куме, в тілі душ? 
— Одна, ж гадаю. 

• — Може, в тебе і одна, 
А я — то дві маю: 

Бо як руки на снігу , 
В мене скостеніють. 
Хухне теплая душа 
І руки степліють. 

А яг страва на столі 
' Горячая буде, 

То вже друга, бач,1 душа 
Холодная студіть! 

Степан Руданський, 

НАУКОВИІ КїїйК. 
(Новий ґаз. — Скількість коди па землі. — Тем

пература луковвх лямп. — Оголіте йоду). 
Недавно донїс один з найзнаменш-

ших англійських фізиків Й. Томзон лон
донському науковому товариству про від
крите нового газу. Томзон не всігів досн 
сього ґазу з'ідентпфікуватп і назвав йо
го тому X 3. Є се новий первень або — 
як се "виходить з найновгйших дослідів 

є се молекулярна кондензація водші, 
подібно як озон KiJCHH. Відкрито газ-.зав
дяки позитивним лучам. Він Повстає че
рез ..бомбардоване'*' деяких металів, при
міром зелїза, нїклю. мідп, олова, като-
дичнпмп лучамп. 

Німецький фізик др. Гальбфас аадав 
собі праці, щоби обчис.тгггпскількість во
ди, яка находить ся на земській кулі. 
Він дійшов до цифро 1.304,068.000 ку
бічних id льометрів. Океани, які займають 
меньше-більше три четвертих поверхні 
землі, є очевидно на першім місцп і ма
ють 1 мілїярд 300 мілїонів кубічних кі-
льометрів води. Опісля йде вода, яка мі
стить ся в иоляршгх ледах: 3 і пів мі-
лїона куб. км.; вода озер і ставів мень-
ше більше те саме; ріки і потоки мають 
після д-ра Гальбфаса 50.000 куб. км.: 
багна і мочарп 6.000 куб. км., а в снігу 
є увязнених 250.000 куб. км Німецький 
професор оцінив також скількість води 
в атмосфері і каже, що в хмарах є ї 2.30(1 
куб. км. води. 

ННІІЛЇЙ внзігачний фізик Люммер ро
бив серію дослідів, щоби переконатп ся. 
чп дійсно вуголь кипить як вода; ввак-
ше сказавши, чи температура кппіня під-
носпть ся, ко.пі атмосферичне тиснене 
збільшасть ся. Температура кратеру по
зитивного вугля виносить мен&ше-більше 
4.600 степенів, температура неґативного 

|аугля є о 600—700 степенів низша. Ко
ли температура залежить від атмосфе
ричного тпсненя. можна бп було, збіль-
шаючп се останнє, підаоснтн темпері-
туру .тукової лямші значно понад ниніш
ні температури. Сила сьвітла була би в 
сей спосіб збільшена. Досліди Люммера 
вшеазують, що сї здогади відповідають 
дїйсностн. 

Перед 100 лїтамя хемік Бернард 
Кортуа відкрив один з найітжнїипліх 
первнїв мінеральної хемії, а іменно йод. 
Столїтє сього відкрита сьвяткувало мі
сто Дійон, де жив сей. хемік, дуже тор-
жеетвенно в неділю & падолиста 10І2 
р. В програму торжеств» .|Ходило при
няте на ратушп, вмуровані паняткової 
таблиці в домі, в котрім УРеДйв ся Кор-
туа, а наконець конференція, виголоше
на професором французької колегії. Пі
сля записок Кортуа відкрите йоду згю-
бнв він дещо скорше. В падолисті 1812 
р. повідомив він про своє відкрите пе
рмську академію наук. 

ПРИ ВСЯКИХ НАГОДАХ: НА ВІЧАХ, 
НА ЗБОРАХ. НА МІТШҐАХ. НА НА
РАДАХ, ПРИ РОБОТІ. НА ЗАБАВАХ, 
НА ВЕСІЛЯХ. ХРЕСТИНАХ 1 Т. Д. ПА-
МЯТАЙМО ПРО ЖЕРТВИ ТВПЕРІШ-
HOt ВГИНИ У НАШІМ РТДНШ КРАЮ 
ТА ЗБИРАЙМО ЯК НАЙБІЛЬШЕ ЖЕРТВ 

[НА ТУ СЬВЯТУ ЦІЛЬ НАРОДНУ! 



ч, і 

ШНІРЙ в шли СМЕРТІ. 
Один угорський сьвящеппк, покли

каний яко вшсковий канеляп на поле; 
бою, оповідає таке про останні хвилі у-
караючих жовнірів: 

В горах,-Де ми воюємо, від давна 
вже прикрив землю густий світ. За дня 
те як так, бо сонце Згодить зпмно, але 
н ночн морози добре дають ся в знаки 
ковнїрам. Минулого тижня 2 рази пїлу 
ніч грали гармати і. карабінові стріли. 
ІЬ- можна навіть здати собі справи, як 
ми могли сї почи пережити. Стрілянина 
, кінчила ся щойно рано по цїлковнтім 
ц.іраженю Москалів. 

ЩОЙНО тепер почала ся наша пра-
пя. В часі боров сндїв я в заглубленю 
скали, всього кільканайцять метрів поза 
Фіюнтом. Над моєю головою свистіли 
. -гріли, коло мене падали гранати. Цїлу 
ніч відмовляв я молитви за" тих жовні
рів, що полягли якраз серед отсеї стрі
лянини. Час під часу переносили санї-
гетп иобіч мене ранених, вже перебан-
дажоваявх жовнїріп. Десь около лівно-
іп доволік ся до мене один офіцир від 
піхоти. Мимо цілковитої темряви він ні-
інав мене. 

„Отче — сказав він осташсамп сил 
— man.... а отсей лист віддайте моїй 

МИ 
платить на кожднй фонд з осібна і кіль' 
ко разом. На рахунку находить ся ува
га, в котрій докладно окаваног ЯК місце-) 
£пй секретар мас поступати при васи-
ланю\ грошин і дотгнх річий до голов
ного уряду. Уир. • Пар: Сойоза. Ся увага 

С І б і б Д А 

Коли я звернув на пього .тучі ліх-
гпрнї.-'він вже не жив. Лист вислав я 
і ейчис другого ДЛЯ. 

Ми, кійскові сьвященпкп, по скінче
ній битві перешукуємо побоєвища ра
лим зі саштетами. Ко.ш хто дає .тишо 
найменьші зпакп жптя. то ми його по
кріпляємо й виносимо до лязаретів. 
t 'ііьнщсннки відшукують ранених і вби
тих. Я стверджую, що Слеопомазанє дао 
умираючому силу, стріп.тює його й у-
спокоюс. Кілько "то посинілих уст цілує 
в останнє хрест, а кілько конаючих сти
скає мої руки! 

Між умираючими па побоєвнщп не
ма ніяких упереджень релігійних. При
сягаю, що коли вводі схилю ся над у-
мпраючпм і від нього почую слово: 
,,1Кпд" — то я відмовляю за нього мо
литву по гебрайськн. 

В часі моєї служби бачив я такі сце
ни, що не дадуть ся описати, а потря
сають чоловіком до г.тубптш душі. 

Мій Боже! Кілько доброто і співчу-
тя. видко в людських серцях в хвили 
спільної сморти! Я бачив власнгот о-
чима, як один ТЯІХКО ранений козак о-
еганком сил приповз до свого вмираю
чого сусіда, угорського піхотинця, сер
дечно поцілував його і зробив на чолі 
шак еьв. хреста. За кілька мінут оба 
повмирали. 

.Ь'же сумні є похорони на нобоввп-
ііщ. Коливорог цофне ся, ми копаємо 
гроби і ставимо тільки хрестів, кілько 
it mix героїв закопано. Жовнірів .хова-
і.ть ся по пять і десять разом, офїіщрів 
по можностп окремо. ' 

В кишенп впавшого гузарсько'го • о-
фіцпра знайшов я раз цікавий лист. Пи
сала його жінка того самого дня, капі 
її чоловік виїздив на війну і підписали 
іеіі ЛИСТ обоє. В сім лнстї була просьба 
жіпкп, щоби її чоловіка поховати окре
мо, означити його могилу і повідомити 
її. а вона приїде й перевезе, його тлінні 
останки до родинної гробниці. Мп спов-
иплп иросьоу жінки, поховалпсьмо офі-
цнра на горбку і прпвалп.ти могилу ве
ликим камоием. Я сейчас повідомив про 
і-р нещасну вдовицю. «<1*ЦҐ 

Тоді, колп санітетп ховають HOMOD-
пніх. сьвященики відправляють Службу 
Вожу й посьвячують гроби. 

Рівночасно з поблизких сїл надхо
дить люди, жінки й. дїти, богачі й бідні, 
деякі іфіиздять з міст автомобілявт -— 
і неї воші приносять зі собою цьвітп іі 
пінці. Довкола розлягаєть ся голосне 
рндпно і плач> співчутя, хоч се зовсїм 
чужі могили... 

злучить осьтак: 
„Сей мірячнпй викав вкладок має 

Місцевий секретар переглянути і порів-
Вати. чи все тодагь ся в книгами Відді
лу. Коли знайде яку опшбку, мав сейчас 
ПОВІДОМИТИ ot тім головного фінас се-» 
кротаря. Каш місцевий секретар не по
відомить до кінця місяця про. опшбку, то' 
ітимеамнм відділ тратить.право до вся-. 
кпх зворотів, надвижок, чи поправок за 
даний місяць. 

„Місцевий секретар,* чи урядники, не 
сьмііоть анї додавати, анї юдтягати що» 
небудь зі суми, означеної ііа сїм викаві, 
але мають присилати Таку суму, яка в 
означена Голов. Урядом на виказі. Прп 
приниманю нових членів, Нановопрпсту-
паючнх, з пер. листами, і при всяких 
змінах має секретар відбирати всі гро
ші після ТОГО, як приписує статут в кож-
дім випадку, однак не має і не може сей 
час висилати їх враз чи то з декляраці 
ямп, чи з иншими паперами, до каси У 
Н. Союз», але мас задержати неї ті на-
лежитости в касі ш'ддїлу і вислати їх до 
каси У. Н. Союза доперва тоді, каш зі-
стануть зараховані відділовії до заплати 
на місячнім виказі. І Іншими словами, 
секретар мав прислати всі декларації і 
веї напери без належіггости, а гроші за 
те все доперва тоді, коли виставить ся 
відділовії рахунок на виказі. 

„Місячний виказ і гроші мають бути 
прислані відділом кождого місяця, най-

льіпе до ноелїдного дня в місяцн. 
„В разі якоїсь оіпибкн і повідомленя 

про ию, справить ся її у виказі в сліду
ючім місяця. 

Монн-ордери, чеки і т. и. мають бу
ти виписані на „Ukrainian National 
Association", Shamokin, Pa. — a не 
инакше. Котрий відділ не буде придер
жувати ся сего розпорядженя прп впси-
ланю належнтостпй. то йоги гроші не 
іудуть приняті. 

„З відділом, котрий не буде випов
няти всего точно після епх уваг, посту
пить ся після статута У. Н. Союза". 

Колп місцеві урядники, а передівеїм 
кретарі. додадуть собі тропіка праці, 

докладно перечитають всі рубрнкп у 
присланих їм виказах, то не буде жад
них помилок анї трудностпй в їх урядо-
вапю на будуче. 

Виказу, на котрім є імена членів і 
рахунок, не треба звертати до головно-: 

уряду, а лише треоа прислати відти 

СЕРІЯ ПЕРЕПИСНИХ ЛИСТКІВ. 
1) Т, Шевченко (з портрета Красіц-

кого), 2) Шевченко в молодім віці, 8) 
Шевченко в неволн (з власноручно-* 
аортрвта), 4) Родинна хата Т. Шевчвн-
на, б) Могила Т. Шевченка 
над Дніпром. 

5 КАРТОК 15 ЦНТ. 
ВРАЗ 8 ПЕРЕСИЛКОЮ. 

Картки виконані в трох кольорах і 
прикрашені ваорамя в народних мо
тивах, 

Для тих, що замовляють більше чи
нок. Сей відтино*. треба віддерти з д о - И ^ від.L-0 Тагтж давм0 оптст 
-і.ии --ЧУЬ. о*, .пін .ой-t- ob-iTiB.AtiivtitiK., І292.\Нк) Алекиядрія, Па„ Братство сисГеюргія' ~-^' 

УВАГА ДЛЯ МІСЦЕВИХ УРЯДНИКІВ 
І ЧЛЕНІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

Поважані Панове:— 
З початком сего місяця вислано до 

11 ідїлів У. Н. Союза викази міаглних 
і'.їитадок.-післяк лїт і рахунок па суму, 
яку даний відділ має прислати до го
ловної каси за місяць січень 1915 р. 

На м|сячнім виказі є надруковані і-
мена і назвнека членів; сума обезпече-
»я. вік членів з початком січня 1915 р. 
число пової грамота, сума, ВОтру член 
п.іатить'вв-'фонд посмертний теля лїт, 
сума, котру член платить на фонди., і 
загальна оумгц кілько член ._лаітггї» ра
зом.,-. ••',• < 

З віпсазом вислано і рахунок, на ко
трім є зазначено, кілько даний відділ 

лини,- так як він єсть віддїркованнй і 
місцеві урядіндаї (иредсїдаТель, Kacisp 
і секретар) мають підтшеати ся 'і пріїбп-
ТІІ печать,відділу, імгінсатн назву Брат
ства чи/ -ТовйрВст&іі:, місцевість і дату, 
кати сей нідтгінак- зісіав виповнений. 
Так вйповиейий'відттюкдіраз з гріпищ] 
(монп-ордер або чек) на суму, яка G 
зазначена на рахунку, треба прослати 
до гатовпого уряду. 

Коли бн в данім відділі показала ся 
ошибка в членах на впказї, то сой ви
каз треба сейчас звернути прач з ра
хунком до головного уряду до поправки 

Впказів не можна звертати До по
правки пізнїйше, як-до дня 20-го біжу-
іого місяця так, щоби остало ще часу 
іо зроблена поправок. 

Колнб на виказах сказали аі ошнб-
кп щодо віку членів, треба сю опшбку 
як найскорше справити. Справляти вік 
може ісождпй член, котрого вік є пода
ній міиьно на впказї. 

Вік треба справдялли.в сей спосіб: 
Коли місцевий сеігрегар має доказ, що 
вік даіюгогчлена «мильно поданий, має 
Q СІМ П О В Ш » п ^ ^ 
чи їмя і пазвиско члена * правдивий вік 
їданого;члена.; . - , ' ~ 

^Шго^вВіШурдд (ігТт^Жвтого У>Ь-
да1 пбвідом.'юнєі интлр "даному нідд^то-" 
ви вцповідний друк" до виповпефл ЙОГО 
членам, жадаючим сі^вленя віку. — 

Той, ХТО при вступі до Союза подав 
свій вік ппзщин, як в дїйсностн він мав, 
і тепер він q .'старший,* як на виказі за
значено, повинен се ЯК Найскорше спра-
впти, бо;ощсля вшг а аглядяв його ецад-
коємпї^УДі'ть мати непотрібні влопоги 
на випадок смерти такого члена. .. 

Коли імя і пазвиско. члепа не є до-
бре подані, на виказі, даний член пови
нен о сїм через секретаря свого відділу 
повідомигн головний уряд. -

Всякі іімплкн щодо віку абоімони 
і назвнека повніші бугв справ.'ґеяі гцв 
за жптя даного члена, бо в противнім 
случаю спадкоємці мтмкуть бути нара
жені на непотрібні К.10П0ТН. Не можна 
робігга попраідок на виказах самому, .ти
ше, як висше сказано, треба повідоми
ти о сїм головний уряд^ котрий сейчас 
справу надежпто полагодить. 

,КОлиб котрий' відділ прпняв членів 
наново, чи нових, чи з переступшшн ли
стами, то таке іфинятє треба зазначити 

на місоянім. звітї до голо-шого уряду 
(жовтий друк). Сей звіт треба точно вп-
новнити і прис.'іатп До гитонного, уряду 
враз з відлов.инимп донуменгамп (як 
Вросьбами о пршіят^ верест. ідастами. 
змінами спадкоємців, і т. д.). 

Гроші за нових членів,.наново при-
йятнх, з пЄре(^пянми листами і шипі 
належностп (як за. книги, чартер, гра
моти і т. п.) належить задержати в касі 
Від̂ цлу і відрс.1атн доцерва тоді до го
ловної каси, наш прийде на ев рахунок. 
4 Звертаеть ся також увагу місцево* 
урядників, щоби ігюші і викали за дїти 
Не посилали разом з гоцими відділу,'а-ле 
|впрост на адресу: Рйі. Kapitula, ' Мс> 
їлаоб, Р&: ' ' v•''•"' 
[ 3 кінцем сего тижня одержить кож-
дпй відділ всі друки потрібні до прн-
шшаня нових членів, ріжних змін і т. д. 
Йросйть ся проте здержати ся з тими 
справами до часупдокн відділ не одер
жить нових друків. Пргішімапс нових 
членів, як також всякі'зміни щодо суми 
обезпеченя і спадкоємців, переведені па 
давнпх друках будуть зовсїм неважні. 

Разом а друкамп розідьтеть ся також 
найважіийгаі поясненя, конечні для мі 
сцевих урядішків в їх урядоваїпо. 

Новий статут У. Н. Союза, який був 
друковапвй в .;Свободї", вийде иебаром 
з друку і буде розісланий веїм члепам. 

Джер5н Сіти, Н. Дж., И. січня, 1915. 
Головний Уряд У. Н. Союзе. 

ПОВІДОМЛЕНе. 
Отсям подає ся до загального відома, що слі

дуючі відділи Уир. Нар. Союза зістали 'з днем 31 -го 
грудня 1914 p., згідно з § 158 статута Рус. (те
пер Уир.) Нар. Союза виключені з нашої органі
зації: Братство сьв, Петра і Павла від. в. в Бронс-
віл, Па., Братство сьв. Івана Хрестителя від. 2S. 
в Травґер, Па., Братство Усп. Пресьв. Богородиці 

\ в Нертгеиптон, Па., Братство сьв. 0. Нн-
нолая від. 42 . в Пасейн, Н. Дж., Братство сьв. 
Володимира від. 72 . в Алден Стейшен, Па., Се-
етрицтво „Любов" від. 83 . в Карнеґі, Па., Брат
ство Пресьв. Богородиці від. 107. в Сейр, Па., 
Братство сьв. Володимира від. 108. в Ню йори, 
Н. Й., Сестрицтво Пон. Пр. Богородиці від. 152. в 
Гомстед. Па., Братство сьв. Петра і Павла від. 
167. в Нумбола, Па., Братство сьв. Михаїла від. 
177. в Борщові, Альта, Канада, Братство Пр. Бо
городиці' від. 184. в Вайтінґ, Інд.. Братство сьв. 
Кирила і Методія від. 18S. в Гейзелтон, Па., Се
стрицтво еьв. Анни від. 188. в Гінтер. Па., Брат
ство сьв. Тройці від. 196. в Вайтінґ, Інд., Сестриц
тво Пр. Богородиці' від. 199, в Вайтінґ, Інд., Брат
ства сьв. Михаїла від. 201. в Віппані, Н. Дж., 
Братство сьв. Михаїла від. 208 . в Кінґстон, Па., 
Братство сьв. Івана Хрестителя від. 226. в Іст Ге-

Гавран Антоніме, Гриции Луць, Іваночна Тимко, 
Куций Луць, Нетин Вавиль, Куцик Михяйло, Кал 
•иайаиеин, НукАранЛи Юрко, Ршцч Василь, Сиарж 
Матій. Свербіння Матвій, Силаиич Ільио, Товдушое-
еьний Аитоиїй. Токарчик Василь, Виклич Стефаи, 
Виклич Сташко і Желїиський Петро. 

В. 2 5 0 в Н. С Пітебур<, Па. Баглай Михаїл, 
Дербиш Василь. Ґеча Юрм, Мацїйоеська Марія, 
Катвіешин Федор, Мощам Михайло, Мацїйомьний 
Стефан, Мацїйовсьний Дмитро, Пацнаиин Михай
ло (стар.), Роианям І лій, Рамольт Іґмац 1 Ваи/іо-
еич йосиф. 

Джеран Сіти, Н. Дж., дня 8-го січні 191Г, р. 
*Д. Калітула, гол. преде. У. Н. С 

, Ш. Угерчак, г*л. рев. секр. У. Н. С. 

ПОВІДОМЛЕНС. 
Отсим подав ся до загального відома, що згід

но з приписами статута Укр. Нар. Союза, слідую
чі відділи зістали роавязаиі з днем 31-го грудня 
1914 p.: Братство сьв. Володимира від. 180. в Ню-
ари, Н. Дж., Братство сьв. Михаїла від. 294 . в Ма
дера, Па., і Товариство ім. Мар. Шашневича від. 
311 . вНюЙорк, Н. Й. 

Джлрзн Сіта, Н. Дж., дня 8-го січня 1915 р. 
Д. Капітула, гол. предс. У. Н. ('. 
М. Угорчак. гол. рк . векр. У. Н С. 

ПОВІДОМЛЕНО. 
Отсим подає ся до загального відома, що слі

дуючі відділи Унр. Нар. Союза: Братство сьв. Во-. 
лодииира від. 31. в Сенека, Н. й.. Братство сьв. 
Петра і Павла від. 82 . в Ню Александрія, Па., То
вариство „Залороиссьиа Січ" від. 117. в Ню Йорк, 
Н. й.. Братство qbe. Михаїла від. 197. в Своерс, 
Па., і Товариство „Залорожсьна Січ" від. 234. в 
Елїзабетпорт, Н. Дж., зістали з днем 31-го грудня 
1914 p., еідсуспендовані і членам сих відділів зі
стали привернені всі членсьні права, до нотрих во
ни були управнені перед суспендовансм. 

Мпкяду. дня G-ro січня 1915 р 
Д. Напітула, гол. преде. У П. С 
М. Угорчак, гол. рок. векр. У. II. С 

•Ід. 250,'в:'•«. О'-лСтсбурґ,, Па.і: Сестрицтво Пр. 
Діви Марії від. 252. в Нортгемптон, Па., Сестриц
тво Пр. Моланїі від.-267. в Кінґстон, Па., Брат
ство сьв. Петра від.'285. в Глесперт, Па., Брат
ство сі>а;'0;''Нииолая від. 393 . -в ПІтсбурґ, Па.; 
Сестрицтво Пр. Діви Марії від. 385. 8 Сайнсвіл, 
Па.;, Братство Пресьв. Родина від. 390 . в Вуксо-
юг, Р. Ай.» Сестрицтво сьв. Бддговіщеия від. 398 . 
в Ларксеїл, Па. 

Дано в ЛАахаду, Па. дня 6. еїчпя 1915 р. 
Д. Капітула, гол. преде. У. II. С 

ст&вдешгх і приватно. 
Спішіть З • замовленими на адресу 

„8 V О В О D А " 
83 Grand 8tr., Jersey City. N. J 

ПОВІДОМЛЕНС 
Отсим' подас ся до загального відома, що слі

дуючі відділи У. Н. Союза зістали з днем 31-го 
грудня 1914 p., суспендовані згідно з приписами 

148 статута Русьн. (тепер Уир.) Нар. Союза: 23 , 
32 , 35 , 37, 62 , 84 , 93 , 95, 110, 125, 129, 130, 
131. 154, 157, 163 , 222 , 231, 257, 260, 268 , 
279 , 297 , 310, 353 і 356, за неплачене розмету за] 
місяць грудень 1914 р. 

Коли місцевий уряд висше згаданих відділів 
не застосує ся до §§ 151 і 152 статута організації, 
то по упливі приписаного часу висше згадані від
діли будуть. виключені з організації на підставі j 
S 153 статута Руоьк/ (тепер Уир.)- Нар Союза в 
Америці.- -. • . ' . . ' . ; : :'"-..-,.'/• "* ,'. , . . . 

Пеедииокі члонн^ висше згаданих' суі.жіцова: 
них VWHWBІ У. Н*. Союза, котрі хотять з»6взпо»ін-
ти собі членські права в організації і надалі бути 
членами У. Н, Союза мають застосувати ся до при-
писів статута §§ 350 і 351 . По переступні листи 
належить зголошувати ся на адресу головного ре-
нордового секретаря У.' Н. Союза: P. О. Box 76 , 
Джееаи-Сіти, Н. Дж. і 
\'~$ЩЛ Сіті, Н : , Д ^ - « И ijiro січнії Ш 5 . 

ГІч лД.. Капітул-ц**Од. иреде. У. В- С. 
Г-5 І . .Угарчаїц^гол. рс*. свар, У._Н. С. 

ПОЗІР! Уважайте на мої оголошеня в лютім! 
Сї принесуть для неодного з Вас материял до са
мостійної будуччини; Віддана н Вашим услугам 

MARIJA KOSTIW, 
7 | Su .«x Si- Jertej СИГ. N. J. 

В Д Р У Н А Р Н і ї 
.О^ОБОДИ" І 

можна дістати отеї j 

CARNEGIE HALL 
ріг 57-ої вулиці і 7-ої Евнї. Ню йори 

ПРОГРАМА КОНЦЕРТУ А. ДІДУРА 
на вдови й сироти в Галичині 

при співучасти оперових артисток: 
. Марії Рашюльд — сопранїелхк, 

(̂ офії Наїмської — пяііїстки 
Українського Хору під управою н. -М. 

Гупдича. 
Часть І 

(а) Ііечорпши — II. Нїщннськпй 
(б) Ой веікдо. вербо. — В. Кума-

НОВСЬКИИ 
— викопає Український Хор, 

соліст п. М. Зазуляк. 
(а) Срято в Чигприиї (..Гетьманп") 

— .М. ,'Інсеііко 
(б) Скрпта любов — Галь 
(й) ('тарість — Галь 
— виконає Адам Дїду|>. 

Я. (п) Прелюдія Б-моль — Mixâ Qpcjfi 
(б) Фантазія — Падеревскі ,4f '„., 
— виконав н. Софія Паїмська. 

1. (а) Іііссі д' арте (Тоска) — Пуччіні 
(б) Аве .Марія — Бах-І'унод 
— виконав п. Марія Раппольд. 

Часть II. 
о. (я) Вулиця — Ф. Колесса 

(б) Завіщашз — М. Вербицькпй 
— виконає Український Хор, 

соліст п. М. Зазуляк. 
К*-"6-'! б. (а) Жан — Спросс ,, -

(о) Дві рожі — Гільберт 
(н) Весняний спів — Гунтїиґтюн-

Вудмал 
— виконає- п. Марія Рашюльд..-...:. 
(а) Етюд Е-дур, ЛЇ 3. — Шопен -
(б) Польопез Д-моль .Л« 2 — іПотіеН 
— шшонпє п. Софія Наїмськп. 
(а) Блоха — Мусорґськцй 
(б) Українські народні пісні ., 
—- виконає .*\дам Дїдур. • Сї картки можна розпродуватк пр> і 

всяких нагодах: на концертах устрою- і Білети по $1.00. $1.50, $2.00 і $2.50. 
ваних в намить Т. Шевченка, на пред- Л ь о ж і ^ Ш) (. к р к . с л ) ^ ^ 

і $18.00; продає каса для льоас 
У п р а в а : М у з и ч н е бюро — Фортлпян 

фірми Тардман. 
Білети' моя; набути в Карнеґі Гол, ріг 
07. ул. і 7. Евнї від 10 рано до 10 вечер 
аби у Ви. о. Підгорецького. 22. Тст 7. 

у.пщя. Ию Порі:. 
Початок о год. 8.30 вечер. 

НЕ КУПУЙ НЇГДЕ - пиши до нШ 

US п. 

23 п. 

ПОВІДОІЛЕНС. 

Отсим подає ся до загального відома, що згід
но зі статутом Унр. Нар. Союза в Америці сліду
ючі відділи зістали зреформовані: 
; В. 42, в Пасейк, Н. Дж. Смеркло- Дмитро, Пе-

трик, Ность, Мостовий Іван, Мельник Михайло, Лї-
щан Анна, Ящишак Адам, Кашалаба йосиф. Гнат 
Петро, Гладкий Федьио,'Долиисьиий Іван, Білах 
Дмитро, Сметана Ваомл>, Слезїи Івані Шафран I-
ми , Тиеьончний Олекса, Висовата Пелагія, Волч-І 
ко Катерина, Хованець Алекоаидер, Припхай Ми
хайла і Чабала Марія (Опуда). 

В. 120 в Спанглор, Па, Бережанський Гриць, 
Белей Михайло, Чепеляк Василь, ферекц Луць, 

книжки: 
Американець 
Америка 
Бери та читай 
Весела кппжочк.і 
В неволі темноти 
Вортеи ' •} п. 
В етариї і новім краю 2о ц. 
Голева сьв. Ннколля 10 ц. 
^ва брате І5 ц. 
лхі гвшцької сироти 6 ц. 
^еіцо^про авірягі ЗО ц. 
[еіцо про ярава і суди 10 ц. 

Дорога до еьві-омостп, 
ЛЛ. ЮЦ . І 

Дорога до еьвідвиоств, і 
ч. П. 10 ц. і 

Ibdrpaar % 15 ц. 
З кого ся. взсьнівають, з 

тог* люде бувають. — 
Посол . Петрвшея.—Мод-
впй адвокат 10" Ц-

З*.соскою '*•'•'•'•• 35 ц. 
З ріжних што 15 ц. 
Жате і Теорії. Івана Фрав-

10 ц. 
В і т е , аарібкк,' 

ції 
Журамт • / 
Жіночий я з « . 

орґаніза-
15 ц. 
15 Ц. 

Певдалнй 
15 ц. 

Зуб а» зуб . 10 ц. 
Еажя з* цвтаяів Ю ц. 
Вавка про жидів . 1а ц. 
Книжочха рехувкова ЗО ц. 
Еоротка історія Руея 10 ц. 
Maple Ю ц . 

Пишіть на адресу: 

„svoeooa" 
88Grand8t., J«eyOty,HJ. 

фАСҐВАРАНТОВАНА ГОДИНКА за Л^П 
Ч ^ Ч і на додаток додаємо Ф** додаємо 

II дарунків до кождої годинки ДАРОМ 
Даром нсе висилаємо до оглянене. 

Сели хочеш купити 25-долярову годинку я* нашій спеціяльиій цїиї 
за $5.75 і в додатку до годинки одержати тих 11 дарунків ЗА ДАРМО, 
то витни со оголошене і нрпшлп ного до вас разом з твоєю правдивою 
адресою як також 25 цнт. « почтових марках задатку, аби ми буде вевяі, 
що дійсно хопет купити, а ив тобі зараз кчшлеио гарну 14К тйубо во-

у або дамську годинку з найлїнріни сьвіпвии иераом 
. ,абричиою Гарантією на 20 літ, а в .додатку дано (ГДЛ-

КОВИТО ДАРОМ 14К грубо позолочуваний лан пушок до, і одним, ком
пас, гарну ппгальку до краватки, епінкн до илншетів, ibsvtt фОнтевовс 
перо, 3-доляровт бритву з найліпшої англійської сталі, пасок до брган , 
фраппу-ькшї млрм\-рок, металеву милярку, пендзлпк як також 38-ка-
лїброввп револьвер зроблений з пайлїпш.і армятаьої сталп вартоетн В 
долярів. Геднииу разом з тими 11 дарунками вишлемо даром до 
огляиеия. Кози-все п оглянеш і будеш цілковито вдоволенні, то допла-. 
ти роікту $5.50 за ту знамениту годинну, і калі кошти за пересилку да-
рунків. в противнім рлзї не. потребуєш платити -ні цента і ми тобі відда
мо твої карки. 

Та незвичайна офорта с тільки на короткий час, отже по купуй нігде . 
жадних годцнок, тільки подивись вертав на ваш знаменитий товар, ие- ' 
трий поомлаємо де огляиеня даром, а будеш4*--, вдячний. Ми з&певнтмо 
що асадва кохвавія'в Америці не може хати так доброго товару і так 
тайм як хв даємо. — УВАГА: Марок канадійеькпх ве приивмаємо,-*» та
кож вві зановлевя з Канади мусять бути з Горн оплачені. Всі замовлене 
просино посилати до: < <,<-. 

UNK>r| SUPiPLY COMPANY, ОеріГзоо. ST. LOUIS, MO. 



ВИКАЗ 
убитих, ранених, полонених 
і пропавших Українців у те

перішній ВІЙНІ. 

гнґ 

СКОРОЧЕНА: 

а. — піхота (іпфантерія) 

схр. = стрільці (вґрн) 

у. = уіанн 

д. = драґонк 

а. = артилерія (нолева) 

а. ки. = артилерія кінна 

а. гір. = артилерія гірська 
я. кр. - = артилерія кріпосна 
г. ае гавбиці (полеві) 
г. т. = гавбнці тяжкі 1 
пв. =-. піоніри вола 
сап. - = сапера - з і ю -

Листа утрат ч. 46 
КИДЯМ •'). падолиста І91-1 

РАНЕНІ: 
Келар Ь.іажко, 19 і. о. 
Ііінаї Іван, 19 і. о. 
Кмнта Михайло, 19 1 о. 
Кабак Спіх, 19 з. о. 
Коцииа Геодор, лО а. 
Кокуць Ізидор, 19 і, о. 
Конечний Іван, 32 .і. 
Кончт. Павло, ЗО п. 
Кмрчннський Михайли. 19 J і 
Ворняв ІІосиф, 19 J. о 
Король Онуфрій. 19 J ». 
Королик Іван, ЗО в. 
Корона Михайло. 32 .і 
Коровець Блажко, 19 і. о. 
Костіа Іван, ЗП в. 
Космива Стефан, 34 ». о . я;. 

IiiiH.UII. ГаВрІІ.Ю. 19 1 0. 
Коваль Наділа, 19 а. о. 
Ковальчук Василь, ЗО в 
Крохмаль Король, 32 J. 
Крохмальний Ілько, 19 а. о. 
Ь'рйвокудьськнй Василь, 19 з 
Куденоиський Андрій. 32 ... 
Ііу.тьчатнцькнй Іван. 19 з о 
Ку.іннені. Іван. ЗО а 
К у ровець ІВ.і!!. 19 1 " 

Кузьма Петро, 19 в. о. 
.Іазлровнч Марінн, 32 .і. 
.Іенчина Кародь, ЗО и. 
.Іеськін Вивела, 19 з. о. 
ЛевЯЦЬЕНЙ Василь, 19 з. о. 
Липовий (Іоспф. 19 з. о. 
Литвин Семен, 19 і а. 
Литвин, Василь. 19 в. о. 
.Іьос Іван, 32 л. 
.Тупця Юрі», 90 п, 
ЛвТВИЯ ФН.ШМІІН. 19 і п 
.Іпзун.ць Ярема, 19 з. є 
Максими; Ні.пян. 19 а. * , ' 
Максимів Стефан, ПО и. 
Маланіп Іван, 15 :: 

Марцншин Андрій. 19 а. в. 
Мартпняк Геодор, 19 а. о. 
Мартинів Поснф. 19 з. о. 
Маринчук Войтко, 19 а. о. 
Матрппула Апдрій, 19 з. о. 
Медведнк Стефан. ЗО а. 
Медвідь Іван, 19 з. в. 
Мельник Явим, 19 з. о. 
Мнхальчук Іван, 19 з. о. 
Михалсвич Фердинанд, 19 з. о. 
Мйхалевич Іван, 34 з. о., ж. 
Мпхалюк Станислав, 19 з. о. 
Миколаевеький Андрій, 1 9 а. о 
Муку ляк Стефан, 32 л. 
Модний Андрій, 19 з. о. 
Микита Никола, 19 з. о. 
Наконечний Дмитро, 19 з. о. 
Новак Андрій, 32 л. 
Олексюк Іван, ЗО а. 
Олива Михайло, 19 з. о. 
Орищин Гриць, 19 з. о. 
Оенка Мартин, 32 л. 
Оеух Іван, 32 л. 
ІІанчншіш Михайло, ЗО п. 
Пархович Теодор', 19 з. о.~. 
Пашко Іван, 19 з. о. 
Навіює Грпиько, 19 з. о. 
Пелех ТеоХор, І 9 з. о. 
Пепера Іван, 32 л. 
Петрув Йнколіц-19 з. о. 
Пікула Станислав., 45 в. 
ПРгула АНТІН, ЗО п. 
Шдтородсцькив Посяф, 45 а. л. 
Підлужннй Петро, І З з. о. 
Премило Петро, 19 а. о. 
Првцикевич Теодор, 4 9 з. о. 
Провь Семев, 1 9 * . о. 
Нроцюк Михайло, 19 а. о. 
Нрийма Іван, ЗО if. 
Путко Василь, 3 4 з. о., ж. 
ІІялипчтк Павло, ЗО Н: 
Радянській Михайло, 1 9 а. о. 
Радвансьхий Йоеиф, 19 з ; о. 
Раеак Стефан, 19 з. о. 
Рудий Іван, 19 «. о. 
РкГдьовський Андрій, ЗО я . 
Гпнчипськпи Андрій, 19 з. о. 
"ісввнч Адам, 32 л. 

тр. = треп (достава амуніції і жнв-j 
ности) -

с. = еїнітети 
л. = ляндвер (ніх. краевоїоборови) 
у. л. = улани ляндвери • 
а. л. = артилерія ляндвери 
г. .і гавбіїцї ляндвери 
з. о. = загальне ополченв (ланд

штурм) 
ж. = жандармерія ' \ 
ск. ст. = скарбова сторож. 

Подане нри імени число означає 
нолг. (регімент), баталїоп або диві-

їубас ^оІбддтмМр, $ л. 
І Піл-иив Ярослав, 8 л. 

Листа утрат ч. 5U 
видана 9 . падолист* 1914. 

УВИТІ: 

Бу'дзпк йоеиф, 32 л. 
Ву'ковський Йоевф , '20 п. 
Вовк Василь, 80 п.• • ^ 
Вовк Петро, 80 п. 
Гадрак Іван (цив. фірмаи), 32 з. 
Гакман Василь, 3 1 л. 
Ганець, 80 V 
Ганус Франко, 11 «и гір. 
Глинннй Іван, 80 и. 
Грнюрцїв Михайло (Дмитра), ж. 
Демчук Петро, 80 п. 
Диберннй Стефан, 80 п. 
Заруйій Іван, 80 п. 
Іїо'пстантин Іван, 18 стр. 
Ковальчук Грйііь-б, 80 в. 
Лапчнк Поснф, 31 ... 
Мапмюк Антін, 80 н. 
Мамак Войтко, 20 н. 
Матвіїв Стефан, 80 н. 
Мнеюра Павло, 31 .і. 
Канула вінпентій, м "• 
Мо.і«вич Михайло, 24 н. 
Олійник Михайло, 80 в. 
Пастух Иоснф, 80 н. 
Петринець Петро, 80 н. 
Поляковськнй Пико.іа, 18 стр. 
Ироцїн Михайло. 18 стр. 
ПиІОШ Іван, 82 з. о. 
Сіітнссвич "Поснф, 80 п. . 
Сидорович Иосиф, 80 н. 
Сипко Семені 18 стр. 
Сопансьіаїй Михайлів, 11 а гір. 
ФІҐТВНЯВ Михайло. 80 п. 
Хміль Петро, 80 Н. 
Холод Дмитре, 80 в. 
'Ь-чман Юрко, 80 п. 

їв Тсоюр. 80 , 
ірка Домі 
икевпч Василь 

мі і 

РАНЕНІ: 

Адреіічук Дмитро. 31 V 
Ані ЧИ І 

лвтеатків Іван, 80 н. 
.рабський Іван. 80 - . 
Баба» Іван. 31 і. 
ВаЛПВЬПЙ Стефан. JJ0 н 
БавДура Дмитро, 80 н._ 
Ь.і . 80 І 

Варан Іван, 80 н. 
ІДІаран Стефап, 80 п. 
ІГ.ей ВасяЛь, 31 л. 
Перекула Антін. 80 В. 
ііозпа.іко Стефан. 80 в. 
Відпий Василь, 80 н. 
Віль Семен, 80 н. 
Ііі.ю • Павло. 

І Вас 

Водавевич Маріян, 80 п. 
Вод нар Семен, 80 н. 
Г.оіічм: Василь. 31 л. 
Болубач Пикола, 80 в. 
Боровець, 80 п. 
БорОМЦЬ ІІосиф. 80 н. 
BOOK* Стефан. SO п. 
Вахтер Антін, ін стр 
Валбрав Михайло. 80 и. 
Вальне Іван. 80 в. 
Варана Дмитро, 80 * 
Вівчарчпн Мнінйлл, 58 і 
Віианн.к Геодор. 80 п. 
Волошин Луць. 80х н. 
Вусатий Петро, 80 п. 
Вильчут: Поспф, 31 л. 
і'арасимів Семен, 80 п. 
і'аврипікевич Целкі 
Граб Тнмко, ЗО в. 
Грин.;внч Демко, 80 н. 
Гуднма Андрій, 80 н. 
Гук Михайло, 31 .і. 
Гуменюк Ілько, 80 н. 
Гулька Стефан, 80 н. 
Данків Михайло, 80 н. 
Данилюк Іван, 31 л. 
Демчук Михайло, 80 « . 
Дїдпк Михайло, 80 п, 
Дмитрів Данило, 80 п. 
Дурчак Іван, 31 л. 
Дутка Іван, 31 л. 
Дворннк Стефан, 80 н. 
Дичик Поснф, 31 л. 
Джек Михайло, 80- в. 
Жаб.опяк Поснф, 80 п. 
Заяць Михайло, 80 п. 
Заставний Василь, 80 п. 
Звлїнськнй Іван, 80 п. 
Зклїнський Петро, 80 п. 
(льовський Петро, 80 п. 
Іванцїв Теодор, 31 л. 
Іванцїв Іван, 80 и. 
Іванюк Іван, 3 1 л. 
Івасюта Михайло, 80 п. 
Карп Теодор, 80 п. 
Карплюк Теодор, 80 п. 
Князь H U H , З І л. 
Кобилянськпй Посяф, 31 л. 
Костру ба Іван, 80 н. 
Коваль Гринько, 80 в. 
Ковальчук Іван, 80 п. 
Козак Михайло, 80 п. 
Коіак Пе*ре,'вО й. 

МІ , 

ttoaiopa UDKOJII. 8о а 
Король Василь, 80 п. 
Кравчук ВІнцентій, 80 н. 
Всенчин Івав; в'Оо.. 
Кулик Леонтин, 18 стр. • 
Куні!ц,кнн І Й н / s p п. 
іїу'нець ІНЙН, fy з. "о. 
Курій ЯкЙ; 80 н. 
Куриловіп Дмитро, 80 п. 
Купини Гринько, 4 у. л. 
Кузь Дмитро, .80-в . 
Пузі. І рцііько, 80- її;-
.Іін'шч Петро, 3 1 л. 
Лебедь Петре, 80 н. 
.Зсеюв Д%ітро, 58 ц. 
.ЇЕвандовськяІі Іван, 80 н. 
Лобадза. Васв-Ь, 80 п. 
.IOOHJK Івви, 80 її. 
Лозовий Нянько, 80 н. 
Лшювйпьклй Михайло, 31 л. 
Майка Івап, 80 н. 
МакогонськиЙ Дмитро, .80 п. 
Микогонськин Теодор. 80 н. 
МартпквіК Стефан. 80 п. 
Вельник Василь, 80 н. 
Мельник Михайло, 80 н. 
Михайлович Людвик, 31 л. 
Микола Гнат. 80 в. 
Мнко.іаіічук Франко, УІ з. о. 
Ми.піновеький Андрій, 80 н. 
Муравель Іван, 80 п. 
Микитін Семен, 80 її. J 

| МНКІІТПІГ Іван, *-0 н. 
Несгор Максим, 80 в. 
Номсод Василь, 80 н. 
Олійник Никита, 80 н. 
Остапович Никола. 31 л. 
Овчар Михайло, 80 и. 
Ианасюк ВолвДислав, 31 л 
Парадині Антін, 80 п 
Пястервнв Юрко, 31 .1 
Патрай Олекса, 80 и 
ІІеііднк Никола. 80 в. 
Петри- Онуфрііі. 80 її. 
Иетрншіїн Лев. 80 її. 

Яким, 80 п. 
(Дальше буде) . * 

РоДИМЦї! СНЛАДАйтЕ ЖЕРТВИ 
НА ФОНД ВИЗВОЛЕНА УКРАЇНИ. 

шилка календарів для ЧЛЕНІВ 
УКРАЇНСЬКОГО JAPQAHOrD СОЮЗДІ 

Сим повідоиляєсь Bn, Т. секретарів 
відділів У. Н. Союза, що висилані на ЇХ 
Одреси українські календарі t призна
чені для всіх членів, котрі заплатили 
розіиет до у. Н. Союза за місяць гру* 
день. 
. З причини Малого числа членів, ко-
трі жадали календарів друкованих ла
тинськими буквами, нанладу такого ка
лендаря робити j»e будем». Задля с^го 
розсилаємо веїм членам лиш українські 
календарі. 

Сего тижня вислано календарі слі
дуючим відділам: 2. 10, ІЗ , 15, 24, 46 . 
47, 48 . 53. 59. 82, 85 , 89, 104, 112, 117. 
127, 182, 134, 141. 144, І 62, 165. 169. 
170, 171, 179, 183 , 186, 216. 224. 233 . 
234. 250. 274, 275. 282, 283 , 289. 307. 
311 . 326.-337. 338. 339. 350. 351 . 380. 
397. 

Пригадує ся Вп. секретарям дотич 
них відділів, щоби заняли ся відбором 
І розданєм календарів членам своїх від
ділів. На случай не отриманя посилки, 
просить ся сейчас нас повідомити. 

ДЖбЬзц Сіти. 11, січня, 1916 р. 

Головний Уряд У. Н. Союза. 

УВАГА! 
В сих.днях вийшов S друку нониі 

Величавий 
К А Л Є Н Д А Р 

на р. 1915. з іменами сьвятих 1 сьлятями 
нового і старо-руського стилю, окра
шений гарними видами з Руської Ко-
льонїї в Мілвіл, Н. Дж. 

Календар сей Вишлемо иождоиу, хто 
пришле свій адрес і 4 цнт. стемпсів на 
почтову пересилку. 

THE EUROPEAN COLONIZATION CO., 
МИІ-іП-, N>Jf. 'H4-8T 

Війна! Читайте! 
На 128 стр. друку вийшла книжна 

з ТЕРЕНІВ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ, 
що д&іось і дієсь в вашім рідні* краю. 

Лок_і«-ііпП опвс -пждлго і-мицькот повіт;. 
Урядовії* епис -батах , рвл .яях і полонеиах жоі-
ій'ріц * міеці'Воотями пршіалг-сніктн. 

'Сіштккл А»«- Ьлжп» і ЦПвиа, Ппвмвиа вііпхо-п 

.іал.іилііін слатЬ ковіч>рдр)Ю]( або t-rvногами 
ІСДІІЛДИЙЄЬІІПХ марчк не iipuiiiiMntib. КНИЖКА внеп 

ь о-Пчпо. Ції™ з ntfM,M«.i* 45 «.иі. 
Avr"w«*re або ориходТть на адресу : 90-10 

RUSKA KNYHARNIA 
166 Е. 4 Street, New Yo^k, N. Y. 

ЗА що ГАЛИЦЬКИЙ МИТРОПОЛИТ 
Ч І АНДРЕЙ ГР. ШЕПТИЦЬНИЙ 

мучить ся в московській неволи? 

Написав Проф. Др. Ол. Сушко, Вінніпег, 1914 . 

стор. 32 з портретом Митрополита. Ціна 25 н з 

пересилкою. Замоменя з гріпига належить слати: 

CANADIAN UKRAINIAN PUBLISHING CO., 
McDermot Ave., Winnipeg, Man. 

iMB, Шсп-aftr.' до: In 
PHOENIX NOVELTY CO.. 

— Wa-hlngton A v « . DepU S. ' 
NEW YORK. N. Y. I 7 3 0 Wa.hlngta 

кождии МОЖЕ ГРАТИ НА СІМ ФЛГТІ. 

С»й інструмент с нійновійшого і 

. Ціна врп~і ^ пеі*сял-

впдя-, і-ртвах ХЇДИМИ я \v 
дп« П'Г^чми- ( им пппрпт'ом роа*и* 
лип- цілр товариство. Цпін лиш ЗЛ цнт 
Виоллайгс моні-ордери лбо марка до 

INTERNATIONAL AhT CO..'tt*D«. S. l> 
7 0 2 E. 1 76 th St.. Nriw Yorh-.-N. Y. 

ВІЙНА! ВІЙНА: ВІЙНА: 
j центів почтовями уарками 
But '.О иіійновіпшіїх фото 

f|n.I.l«HB- іл.'п1к>дукціГі і длвладву на 
. . ' пг'-xj ВІЙНИ Листрії, Рооіі', Фран 

і і Німеччини з о.1разк»чи цїеаріл і 

ДИВИСЬ! ДИЙИСЬ! ДИВИСЬ! 
Не Мрпіть вілмтіе! яолїч-fcH в сухіт, 
недуг >Tpjfle, нирок, Жолуджа, ревма
тизм», оцарсня, раии, н-рпові елдбо-
ітя, глухоту, слайостп ЬчМЯ і Мйіпі 

Т*. Никлзгсмтв дві 
ВІД і 

4-9 

РУСЬКИЙ ЛТЧНИЧИЙ ІНСТИТУТ. 
|Тdtp*-p*e»»f-. хриеіівяскікго (Таа-я.) 

Сс лїчііиче завед-це 
має вже ввробдену 
славу. Спеціяльволї-
чптьтут застарілі жф-
лудкові ЯЄДТГП, я« 
також перестуджене, 
заАлеііе легких І 
другі^аутрішні в*-
д,угв, еиілея-іюі ее-

ноДУтв *у-

ревятатавіїу, ііухли-. 
аи і рої , линяй і 
с-ірві накида. ЛЬп» 

ВП|*вй.Чю«ть ея під доглядом лікаря і 
- вяораппх зїл прявеаеввх ві старого 

5В.О. Лікар .говорить по руська.' 
Гиетмтут отв6г*ямйй<Ь-дпваіД>-яа 

до 7-ої ав-ерох 1 ввклЮчаюЧа веділа. 

ДРІБНІ ОҐОЛОШЕНЯ. 

Маріи Кнндибала пошукує свого мужа МАК
СИМА КИНДИБАЛУ, котрий походиті. з села Шнд-І 
ловець, а звінчав сн зі мноні в (!амолусках. іти 
Ґусятин. В цьвітни-кінчить сп шість літ як він ви
їхав з Галичини до Канадо. Хто ші о нім знап. або 
він сам, нехай повідомить на нонизшу адресу. Be 
подані; його адреси $2 .00 нагороди. Магія Куп-
dybala. 21,2 Niajrarad St . Toronto, Ont.. Cana
da. 4 - 6 

Воюткуя ІВАНА КОКУ/.У, кот].піі перебував 
у а. ІІунька в ІІІікаю. Такої пошукую ГРИГОРІЯ 
ТКАЧИК і МИХАЙЛА ТРУШ, усі з села Юнашків. 
нон. Рогатин. Вкіяци пошукую КСЕНЮ ЮРКЕ-
ВИЧ з І'ечізовець. иов. .іоао'іів. Хто Гш зняв про 
них, зво.тпть повідомити па адресу: Hryh. Roysyn, 
№1 Ruyce Avo., Toronto, (Int.. Can. і 

Пошукую ЯСЬКА КОВАЛЬЧУКА, родом а О-
рішконець, іюв. 1'усятин, Гал. Він числить 2:1 літ. 
і певного росту, мас короткі вуса, праве ухо і 
частину носа мао пришиті, горішну rydy цаа пе
ретяту Хто би о нім знав и подасть його адмвеуі 
дістано Ц15.00 нагороди. Wr.syl Chomiak. 22 Rec
tor St . . New York, N . Y. 2 - Б 

Вошувуи свого Г.рата. МЛРКД ВУСИК, котрий 
перебував в Джерзи (іти під ч. 319 Ван Вінк_ 
Квню. Перед тижнем пійшов на МІСТА шусяти робо-
тн і ЙЛьШе не вернув. Хто (їн о нїм знав, або він 
сам нехай доінте на адіїесу: Jacob Wusyk, :?19 
Van Winkle Ave. . Jersey City. N . J, 4 - 5 

Пошукую ІВАНА КОВАЛЬСЬКОГО, родом з Ва 
рішкоіюгіь, пов. Гусятнп, Гаї. Хто би о нїм знаї 
або видів його, зболить нові-омпти мгне, а діста
не $16 .09 нагороди. Він в високого росту і мнє 
пришиті: праве ухо, ніс і губи. Wasyl Chomiak 
23 Rector St . . New York, N . Y. 2 - 4 

Пошукую своїх братів: СИЛЬВЕСТРА НАЗА 
РАНКА, котрий перебував в Ню Порку і МИХАЙ
ЛА КАЛАПАЦУ, котрий виїхав перед 7 роками до 
аахІДНОЇ Канади. Вони оба походять з містолка 
і'кал.і^ііов. Борщів, Гал. Хто би о них знав, або 
або вони самі, прошу повідомити на адресу: Ка-і-
mierz Ma-urkiewicz, 16G Mulock Ave . , West 
Toronto, Ont., Canada. 3 - ~ 

' Пошукую в дуже важній вправі слідуючих о-
сіб: 1 ) ПАНТЕЛЯ СТРУЦЬ, мого брата, родом з 
села Рожнова, повіт Свитин, в дуже важній спра
ві. Виїхав до Канади 1910 року. 2 ) МИКИТУ 
МІЦКАНЯ, родом з села Рожнова, повіт Снятяп. 
Два роки як виїхав до Канади. 3 ) НИКОЛАЯ ҐОР-І 
ДіЙЧУКА, мого кума,.» села Рпбгіо, повіт Косів. 
Два роки на 'ввїхав До Канада. Хтб бн о них знав, 
»6о вони самі; прошу ласкаво зголоенти ся ия мою 
адресу: Pawlo'St ruc . Box 73 , Acton, West Str . 
Canada.. 3 - 4 

- I І Т ' --•---1 - - * • • - . , r,' •• 

НАКЛАДОМ ДРУКАРНЇ „СВОБОДИ" 
видано з нагоди ювилеі) ІОО-йтних ро

ковин уродин нашого Кобваря: 
П О Р Т Р Е Т Т. Ш Е В Ч Е Н К А 

дуже гарний, поменшене портрету слав
ного артиста-маляра Ф. Красипького. 
Велвчпиа 13x10 цалїв. Портрет вико
наний дуже удатно і на треьалім папери. 

Ціна 20 цнт. враї і пересилкою. 

Хто до тепер не мав sine портрету 
Шевченка, нехай екористав з нагоди, 
щоби міг прикрасити свою xkiy. 

Замовлена і гроші (евент. в почто-
айх марках) належить посилати на а-
Дресу: 

, 3 V Q В О D А", 
НЗ GRAND S T , JERSEY CITY. N. J 

КУПУЙТЕ! НОВІСТЬІ КУПУЙТЕ! 

КАЛЕНДАРІ НА РІК 1915. 
Замовляйте тепер, йоли хочете взагалі мати 

руські календарі з краю! „Пресьвята Родині' 
„Маряянськяй" і „Хлібороб" по 8 0 цнт.; ..Загаль
ний" 90 цнт. Хто замовить два календарі або біль
ша отвимаястїнну напу Європи вартости В5 цнт. 
за дармо. 

МАРІЇ КОвТТВ, ч 
7t Sussex St., teteey Cfty, М. J. 

ВІЙНА КІНЧИТЬ СЯ! 
ІРНИЙ ВРАЗ-^ МАЛОЮ ВОЄННОЮ ПРОДАЄМО ЗА 

. • • " 1 ДОЛЯРА, - « « 
П-яаЯп, 1 Дм., а ая вам я , » > ' • ' « -

Мояі-орд-ри в-тще-йте: 

сеиіиим Nrtiro. м«н-_і Ca««j іі'іі. EUROPEAN MAP C O , 
4 ^-15 |6 Wall St , Room l lB , 

ВЖЕ ВИЙШЛИ З ДРУКУ 

Л И С Т О В І ПАПЕРИ 
до родини, свояків, знайомих І др. 

На кождім листі находить ся відповідний віршик 
прикрашений гарною трикольоровою вінетою в 
народних мотивах і три сторінок лїніованих до 

писаня. 
Цілість складавсь з 2ti ріжнородннх листів по

ділених нн дві серії. 
Перша серія містить слідуючі листя: 

Число 1 Лист спна до матерп. 
,, 2. „ спна до батьки. 

'•'• „ до родини. 
6. ., до нареченої. 
8. ' „ друга до друга. 

IB. .. брата до сеетрп. 
Vi. ,, брата до брата. 
1^. ,. матери до сина. 
15. „ fiaTbta до отіна. 
17. „ нтжа (емігранта) до жінки 

.. . 1 0 , ,. молодця до дївчннн. 

22 . ,, до товариша. 
23. „ до кум». 
- І . „ залюблсНрго до неанакомоі 

,, 2І>- „ до старою приятеля. 

Ціна за 15 листів першої серії враз з навертайи 

45 центів . 

Друга серія містить слідуючі листи: 

Число. 4, Лйет доНькн до катери. 
5. „ довіхр до батько. 
7. „ до нареченого. 
9. „ сестри до брата. 

11 . „ сестри до ееетри. 
14. „ матерв до доиькп. 
16. „ батьки до донькп. 
18 . „ жінки до мужд (еиіґравта)-. 
20 . „ дївчвнп до хлопця. , 
2 1 . ' „ дб товарНипгн. ' ' 
24 . „ до куми. j 

Ціна листів Другої серії враз з ковертами 
36 центів. 

Шва за обі серП ралом 75 цит. 

Поєднавшій листои коштує 4 центи. 
Пересилку оплачуємо e n d . 

ДЛЯ верепродавцїв давно значний опуст. 

Замовленя вра». г Належитостію (прнвншммо та

кож почтові марки) налелгеть виеилатн на адресу: 

„ І V О В О D А " 
*l^r York. N. У.І83 Grand StrH : Jersey City, N. J. 

Саоатоши інан. ЗО II. 
Садvpa Іван. 19 3. 0. ! 

. С а р а п а и я ж Юрко, 19 і. о. 
Світах Івав, 19 а. о. 
Гавчук Петро, ЗО и. 
Савіцький Михайло, 80 в. 
С-вчук Гриць, 19 :і. 0. 

ІСсипа Андрій. 19 з. о. 
Олвал Фраихо, 19 з. о. 
Гіноа Магній. 19 в. о. 
Скіппаї Інан. І'.І з. о. 

Стахура Гаврило, ЗО н. 
Ст-ид. Іван, 19 з. о! 
Ст-фі вськнй Мартин, 19 а. о. 

Сидор Ио-нф.'ЗО її. 
Тарабі вяч Мнхпйло, 11» з .«. 

ІТ ї ірГ-ефай , 19 з о. 
Гаачнк Василь, 1 і» 3. о. 
ГокарськиЗ Ннкол», 4.'і н. 

Тишка (МІ-ЦХ) Інан. [9 а ». 

Фік Василь, 19 .; ... 
Фи.і Іоснф І'.І а п 
ФурлпВ Кирилп IV з. п 
Хмару:: Mnx_.ii.n-. 19 з. о. 
Хотнсьивй Михайло, 19 з. о. 
д-рапєвич ІН.іІІ. І9 3. 0. 

Ц а п Михіі-Ю, 19 І. о. 
|Ца Г І'ОИРИ, :;о н. 

Чайковсь-яй Михайло, 19 з : 
Че.іидяи Іван. 19 ... ». 
'ІґрНЯВСЬКИИ Іїпсиф, 100 в, 
Іудах Дмитро, 19 - о 

'ІВПрТППСЬВИЙ Ноги,].. 19 3. ». 
Чита&ло Дмитро. 19 і. о. 
ПІ-ОЯМ-Та Франки, 19 З о. 
Шпак Іван. 32 .і. 
' ! •мич/)нуфрій, 32 .і 
ЯПОНСЬКИЙ Мартин, ПО н. 
Никоосияй Маріяп, 19 3. 0. 
Яякааеькнй Михайло, ЗО п. 

ПОЛОНЕНІ: 

і В і т и . Викола, 34 з. о. , \к. 
ГуаїІ Михайло, ЗІ з. о., ж. 
Кеппк Стсфан, 34 з. о., ж. 

і Ключник, 34 з. о., ж. 
UJyjUW Іван, 34 з. о., ж. 
: Юркевнч Mux., en. ст.. 34 з. о., j 

Листа утрат ч. 47 
видана (J. ВаДОЛЯСТЯ 1 9 1 4 . 

УБИТІ: 
іЬЧрдзн ('.') Михайло, 90 в. 
і Волотнп Посиф, 90 п. 
:3пгмунт Гнат, 90 в. 
' Ку.іач Андрій, 90 и. 
jl'x«aii Петро, 90 п. 
) ІПяґіатовський Петро, 90 п. 

PAHfeHI: 
Москаль Петро, 90 п. 
Ступах Стефан,-90 в. 
Ухнят Зевоп, 90 п. 

j Шевчик ВоГітко, 90 п. 

Листа утрат ч. 48 
І видана 7. падолиста f914 . 

УБИТІ: 
Коралько Семке. цивільний фірма 

іЧорТгип Стефан, пив фірмав 

РАНЕНІ: 
Гевко Петро, 92 н. 

. Листа утрат ч. 48 
І видана 8 . падолиста і 9 І 4 . 

УБИТІ: 

Бабій'Ваенлх, 8 л. 

'Табіиський Віктор, 8\л. 

РАНЕНІ: 

| Войчух Нікола, 8 ж. 

і БЗОВИЙ Казпмир, 8 л. 

Дмитріпіган Навела, 8 л. 


